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Tiivistelmä

Peluurin vuosiraportti 2020

Peluuri vähentää ja ehkäisee pelaami-
sesta aiheutuvia sosiaalisia, taloudellisia 
sekä terveydellisiä haittoja. Perustehtävää 
toteutetaan tuottamalla tuki-, ohjaus- ja 
neuvontapalveluita sekä välittämällä tie-
toa peliongelmasta, sen ehkäisystä ja 
hoidosta. Palveluiden kohderyhmiä ovat 
pelaajat, läheiset ja työssään peliongel-
maa kohtaavat ammattilaiset. Toiminnan 
painopiste on rahapelaamisen haitoissa, 
mutta Peluurin palvelut ovat myös digi-
pelaajien ja heidän läheistensä käytössä. 
Huhtikuussa 2020 asiakkaille auennut 
Sininauhaliiton Restart-ohjelma laajen-
taa digipelaajille tarjolla olevia palveluita. 
Peluurin palvelut ovat valtakunnallisia ja 
käyttäjille maksuttomia. 

Tässä raportissa esitellään Peluurin 
toimintaa ja sen tunnuslukuja vuonna 
2020. Pääpaino raportoinnissa on autta-
van puhelimen ja chatin tilastoilla, joista 
saadaan merkittävää näköalapaikan tietoa 
pelihaittakentän muutoksista. Lisäksi esi-
tellään Peli poikki -ohjelman, OmaPeluu-
rin sekä Hertan ja Valtin tilastoja. Tässä 
raportissa ei käsitellä Restart-ohjelman 
tilastoja.

Korona ja etenkin sen vuoksi tehty laa-
jamittainen hajasijoitettujen rahapeliau-
tomaattien sulkeminen vaikutti Peluu-
riin tulleisiin yhteydenottoihin ja pitkään 
jatkunut yhteydenottojen määrän kasvu 
taittui. Vuonna 2020 oikeita rahapeliongel-
maa käsitteleviä yhteydenottoja auttavaan 
puhelimeen ja chattiin oli yhteensä 1982 
kappaletta. Tämä oli 14 prosenttia vähem-
män kuin vuonna 2019 (2304). Peli poikki 
-ohjelman kävi kokonaisuudessaan läpi 
253 pelaajaa (225 vuonna 2019). 

Pelaajaprofiili pysyi aikaisempien vuo-
sien kaltaisena. Pääosa rahapelaajista oli 

miehiä (63 %) ja yli puolet yhteyttä otta-
neista pelaajista oli alle 34-vuotiaita. Noin 
puolet rahapelaajista oli työssäkäyviä. 
Läheisistä puolestaan 77 prosenttia oli 
naisia ja 64 prosenttia yli 45-vuotiaita. 

Niistä pelaajista, joilla pelaamisen 
kanava selvisi, 75 prosentilla netti oli 
ensisijainen pelaamisen kanava, 18 pro-
senttia pelasi pelipisteillä ja 7 prosenttia 
tasaisesti molempia. Rahapeliautomaatit 
on kautta Peluurin historian ollut eniten 
peliongelmia aiheuttanut pelimuoto mui-
den jäädessä kauas taakse. Vuonna 2020 
näiden osuus oli yhteensä 69 prosenttia 
(netissä 45 %/ pelipisteillä 24 %). Odote-
tusti fyysisten automaattien useita kuu-
kausia kestäneet sulut vaikuttivat fyysis-
ten automaattien osuuden vähentymiseen 
(vuonna 2019 netin automaattipelit 43 % 
ja pelipisteiden 40 %). 

Rahapeliongelma on myös taloudel-
linen ongelma. Se saattaa ilmetä sekä 
suurina velkoina että arjen niukkuutena ja 
perustarpeista tinkimisenä. Pikavippien ja 
lainarahan käyttö pelaamisen rahoittami-
seksi näyttäisi vakiintuneen merkittäväksi 
osaksi rahapelaamisen ongelmia. Isolla 
osalla Peluurin asiakkaista on pelaami-
seen liittyviä velkoja. Peli poikki -ohjelman 
aloittaneilla 77 prosentilla oli pelaamiseen 
liittyviä velkoja. Päivystyspuhelimeen ja 
chattiin yhteyttä ottaneista niillä, joilta 
velkasumma selvisi, 65 prosentilla oli yli 
10 000 euroa rahapeleihin liittyvää velkaa. 
Yleisin summa oli 20 000–50 000 euroa. 
Usein näihin liittyi runsas määrä erilai-
sia kulutusluottoja. Isot velat keskittyivät 
etenkin nettipelaajille.
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Sammandrag

Peluuris årsrapport 2020

Peluuri minskar och förebygger sociala, 
ekonomiska och hälsorelaterade problem 
som orsakas av spelande. Denna grundläg-
gande uppgift utförs genom att producera 
stöd-, handlednings- och rådgivnings-
tjänster samt genom att förmedla infor-
mation om spelproblem och hur man kan 
förebygga och behandla dem. Målgrup-
perna för tjänsterna är spelare, närstå-
ende och de som stöter på spelproblem i 
sitt arbete. Tyngdpunkten i verksamheten 
ligger på penningspelandets skador, men 
Peluuris tjänster kan också användas av 
digispelare och deras närstående. Sini-
nauhaliittos Restart-program som öpp-
nades för kunder i april 2020 breddar 
tjänsteutbudet för digispelare. Peluuris 
tjänster är landsomfattande och gratis för 
användarna. 

I den här rapporten presenteras Pel-
uuris verksamhet och nyckeltal år 2020. 
Rapporten fokuserar framför allt på den 
hjälpande telefonens och chattens sta-
tistik som ger en god inblick i hur spel-
problemssituationen förändras. Dess-
utom presenteras Peli poikki-programmet, 
OmaPeluuri och statistik från Hertta och 
Valtti. I den här rapporten behandlas inte 
Restart-programmets statistik.

Coronan och särskilt det omfattande 
stängandet av penningspelautomater 
påverkade antalet kontakter till Peluuri 
och kontakterna ökade inte nu, vilket de 
gjort en längre tid. År 2020 kontaktades 
hjälptelefonen och chatten sammanlagt 
1982 gånger med penningspelsproblem 
som tema. Det var 14 procent färre än 
år 2019 (2304). Peli poikki-programmet 
genomgicks i sin helhet av 253 spelare 
(225 år 2019). 

Spelarprofilen var lika som under tidi-
gare år. Flertalet penningspelare var män 

(63 %) och mer än hälften av spelarna som 
tog kontakt var under 34 år. Cirka hälften 
av penningspelarna var människor med 
förvärvsarbete. Av de närstående var 77 
procent kvinnor och 64 procent över 45 år. 

Bland de spelare vars spelkanal fram-
kom var nätet den primära kanalen för 75 
procent, 18 procent spelade på spelställen 
och 7 procent lika mycket på båda. Pen-
ningspelautomater har under hela Peluuris 
historia varit den spelform som orsakat 
mest spelproblem med alla andra for-
mer långt efter. År 2020 var dessas andel 
sammanlagt 69 procent (på nätet 45 % / 
på spelställen 24 %). Som väntat gjorde 
stängningen av fysiska spelautomater i 
flera månader att deras andel minskade 
(år 2019 var nätspelautomaternas andel 
43 % och spelställenas 40 %). 

Penningspelsproblemet är också ett 
ekonomiskt problem. Det kan ta sig 
uttryck i stora skulder och knapphet i 
vardagen och i att man åsidosätter sina 
grundläggande behov. Snabblån och 
användning av lånade pengar till spelan-
det verkar ha blivit en betydande del av 
penningspelandets problem. En stor del av 
Peluuris kunder har skulder som beror på 
spelandet. Bland dem som började med 
Peli poikki-programmet hade 77 procent 
skulder i anslutning till spelandet. Bland 
dem som tog kontakt med hjälptelefonen 
och chatten och vars skuldsumma fram-
kom hade 65 procent spelskulder på över 
10 000 euro. Den vanligaste summan var 
20 000–50 000 euro. Ofta var skulderna 
förknippade med flera olika konsumtions-
krediter. De stora skulderna var koncen-
trerade särskilt till nätspelare.
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Summary

Peluuri Annual Report 2020

Peluuri decreases and prevents social, 
financial and health-related disadvantages 
caused by gambling. The basic task is car-
ried out by producing support, guidance 
and information services and by inform-
ing about gambling problem, its preven-
tion and treatment. The target groups are 
gamblers, their significant others and pro-
fessionals facing gambling problems in 
the course of their work. The focus of the 
operation is in the disadvantages of gam-
bling, but Peluuri’s services are also avail-
able for digital gamers and their friends 
and family. The Restart programme of Sin-
inauhaliitto, which became available for 
customers in April 2020, extends the ser-
vices offered for digital gamers. Peluuri’s 
services are available nation-wide and 
free of charge. 

This report describes Peluuri’s oper-
ation and its key figures from 2020. 
The main focus of the report is on the 
statistics of the helpline and the chat, 
from where significant first-hand data is 
received regarding the changes in the field 
of gambling disadvantages. Additionally, 
the Time to Fold programme (Peli poikki), 
OmaPeluuri and Hertta and Valtti statistics 
are introduced. This report does not cover 
the statistics of Restart programme.

COVID-19 and especially the extensive 
closure of decentralized slot machines 
affected the contacts received by Peluuri, 
and the number of contacts that started 
to decrease. In 2020, the total number of 
contacts regarding proper gambling prob-
lems to the helpline and chat added up 
to 1982. This was 14% less than in 2019 
(2304). Time to Fold programme (Peli 
poikki) was accomplished by 253 gam-
blers (225 in 2019). 

The gambler profile remained similar to 
previous years. The majority of the gam-

blers were men (63%) and more than a half 
of the gamblers who contacted Peluuri 
were under 34 years of age. Approximately 
half of the gamblers were employed. Of 
the friends and family, 77% were women 
and 64% over 45 years of age. 

Of those gamblers, regarding whom the 
channel of gaming became clear, the Inter-
net was the primary channel of gaming for 
75%, 18% gambled at slot machines and 
7% equally at both.  Throughout Peluuri’s 
history, the slot machines have been the 
gambling form causing the most prob-
lems – other form of gambling remain-
ing far behind. In 2020, the percentage of 
these was altogether 69% (45% online / 
24% at slot machines). As expected, the 
several-month closures of physical slot 
machines reduced the share of physical 
slot machines (in 2019, online automatic 
games 43% and slot machines 40%). 

A gambling problem is also a financial 
problem. It might appear as major debts 
and scarcity in everyday life as well as 
compromising the basic needs. Using 
instant loans and loan money to finance 
gaming seems to have become estab-
lished as a part of gambling problems. 
A great deal of Peluuri’s customers has 
gambling-related debts. Of those who 
started the Time to Fold programme, 77% 
had gambling-related debts. Of those who 
contacted the helpline and chat, 65% had 
gambling-related debt of over 10,000 EUR 
(of the cases in which the debt sum was 
discovered). The most common sum was 
between 20,000 and 50,000 euros. Usually, 
a significant amount of consumer credits 
was involved. Especially online gamblers 
had large debts.



6

Peluurin palvelut 

  PELUURIN AUTTAVA PUHELIN

Peluurin auttava puhelin tarjoaa 
ammatillista tukea, ohjausta ja  
neuvontaa peliongelmiin.

  CHAT

Chat tarjoaa ammatillista tukea, 
ohjausta ja neuvontaa peliongelmiin. 

  SOITTOPYYNNÖN JÄTTÄMINEN

Soittopyynnön jättäminen Peluuriin 
on mahdollista pelaajille, jotka 
ottavat pelikiellon Veikkauksen 
pelipisteisiin tai nettikasinoille. 

  PELI POIKKI

Peli poikki on kahdeksan viikon 
mittainen terapiaohjelma verkossa. 
Ohjelma koostuu itsenäistä työs-
kentelystä, puhelinkeskusteluista 
terapeutin kanssa sekä vertaistu-
esta keskustelufoorumissa.

  OMAPELUURI

OmaPeluuri tarjoaa oma-apua ja 
vertaistukea verkossa. Suljetuissa 
ryhmissä voi keskustella vertaisten 
kanssa ja osallistua ammattilaisen 
ohjaamaan Tehostartti -ryhmään.

  VALTTI JA HERTTA

Valtti ja Hertta ovat avoimia keskus-
telufoorumeja pelaajille ja läheisille. 
Ne toimivat A-klinikkasäätiön yllä-
pitämällä Päihdelinkki.fi-sivuston 
vertaisfoorumilla.

  PELUURI.FI-SIVUSTO

Peluuri.fi-sivusto toimii tietopank-
kina. Se tarjoaa tietoa rahapelaa-
misesta ja pelihaitoista, testejä ja 
oma-apumateriaalia sekä tietoa 
tuki- ja hoitomahdollisuuksista.

  LOPPUPELEISSÄ-CHAT 

Loppupeleissä-chat on reaaliaikai-
nen ryhmächat pelaajille. Ryhmää 
ohjaa Peluurin asiakastyöntekijä. 
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65 PROSENTILLA NIISTÄ, 
JOILLA VELKASUMMA SELVISI, 
OLI YLI 10 000 EUROA VELKAA

PELIONGELMAA KOSKEVIA 
YHTEYDENOTTOJA 

1982 KPL

63%
MIEHIÄ

 65%

24%
NAISIA

(PUHELIN JA CHAT) 
YHTEENSÄ 

RAHAPELAAJISTA

ENITEN ONGELMIA AIHEUTTIVAT 
RAHA-AUTOMAATTIPELIT

42% NETISSÄ 
24% KIVIJALASSA

75% NETISSÄ TAPAHTUVAN 
PELAAMISEN OSUUS 

30% 
RAHAPELAAJISTA 30 PROSENTTIA HAKI 
PELUURIN KAUTTA ENSIMMÄISTÄ KERTAA 
APUA ONGELMAANSA. 

53% YHTEYDENOTTAJISTA OLI ALLE 34-VUOTIAITA
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Esipuhe 
Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen. Maalis-
kuussa koronapandemia laittoi elämän ja 
arjen uusiksi. Korona on vaikuttanut monin 
tavoin myös rahapelaamiseen ja Peluurista 
apua hakeneisiin. Tätä raporttia laajemmin 
koronavuoden vaikutuksia Peluurissa ja 
Peliklinikalla tarkastellaan Tuomas Hal-
lamaan erillisessä selvityksessä. 

Vuoden alussa sisäministeriö asetti 
hankkeen arpajaislain uudistamiseksi. 
Loppuvuodesta Peluuria kuultiin asiantun-
tijana arpajaislakiin liittyen. Ehdotus arpa-
jaislaiksi tuli lausunnoille tammikuussa 
2021 ja helmikuussa Peluuri ja Pelikli-
nikka jättivät yhteisen lausunnon arpa-
jaislakiehdotuksesta. Rahapelihaittojen 
ehkäisyn näkökulmasta ehdotuksessa oli 
monta positiivista muutosta esimerkiksi 
rahapelien markkinointiin sekä pakollisen 
tunnistautumisen laajentumiseen liittyen. 
Merkittäväksi pettymyksesi jäi rahapeli-
automaattien hajasijoittelun säilyminen. 

Vuosi 2020 tarjosi poikkeuksellisen 
mahdollisuuden tarkastella hajasijoitettu-
jen automaattien sulkemisen vaikutuksia 
pelaajiin. Kaikki Peluuriin kertynyt tieto ei 
tule näkyväksi tilastoja tarkastelemalla. 
Lukujen takana on aina ihmisiä yksilölli-
sine tarinoineen ja kokemuksineen. Nämä 
kokemukset nousivat voimakkaasti esiin 
asiakkaiden kertomana. Rahapeliauto-
maattien sulkeminen oli valtava helpotus 
monille pelaajille. He kertoivat voivansa 
ensimmäistä kertaa vuosiin käydä kau-
passa turvallisesti ilman pelkoa pelaa-
maan retkahtamisesta. Rahat säästyivät 

ruokaan ja muuhun tarpeelliseen kulutuk-
seen. Tämä on vahva viesti sen puolesta, 
että hajasijoitetut automaatit tulee siirtää 
pois arkisista ympäristöistä, joissa ihmis-
ten on välttämätöntä liikkua.

Koronakriisi paljasti monen ongelmal-
lisesti pelaavan talouden haavoittuvuu-
den. Huoli tulevasta kuului sekä pelaajien 
että läheisten yhteydenotoissa esimer-
kiksi lisääntyneinä keskusteluina kodin 
menettämisestä tai sen uhasta. Pelivelat 
yhdistettynä irtisanomiseen, lomautuk-
seen tai työtuntien vähentämiseen ajaa 
talouden nopeasti umpikujaan. Rahape-
laamisella velkaantuminen on liian help-
poa ja veloista selviäminen liian vaikeaa. 
Rahapelaamisen vakavat taloudelliset hai-
tat seuraavat pelaajaa usein vielä vuosi-
kausia sen jälkeen, kun pelaaminen on jo 
saatu hallintaan.

Maaliskuussa Peluurin henkilöstö siirtyi 
etätöihin. Työn luonteen vuoksi tästä ei 
aiheutunut katkoksia asiakastyöhön. Säh-
köiset palvelut ovat olleet merkittävässä 
roolissa, kun monet kasvokkaiset palvelut 
on jouduttu väliaikaisesti keskeyttämään. 
On ollut hienoa nähdä, miten sitoutu-
neesti, ammattitaitoisesti ja asiakkaiden 
etu edellä peluurilaiset ovat työtään teh-
neet myös tämän poikkeuksellisen vuo-
den aikana. Jokainen Peluurin työntekijä 
ansaitsee ison kiitoksen upeasti tehdystä 
työstä.

Inka Silvennoinen,
yksikön päällikkö
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Peluurin toiminta ja raportin aineistot

Peluurin tehtävä, arvot ja toiminta

Peluuri on vuonna 2004 perustettu raha-
peliongelmissa auttava palvelu, joka on 
kuudentoista toimintavuotensa aikana 
laajentunut auttavasta puhelimesta laa-
jaksi kokonaisuudeksi. Peluuri ehkäisee ja 
vähentää pelaamisesta aiheutuvia sosiaa-
lisia, taloudellisia ja terveydellisiä haittoja. 
Perustehtävää toteutetaan tuottamalla 
tuki-, ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä 
välittämällä ja tuottamalla tietoa peli-
ongelmasta, sen ehkäisystä ja hoidosta. 
Lisäksi Peluuri tarjoaa oma-apuun ja ver-
taisuuteen perustuvaa tukea. 

Peluurin arvoja ovat asiakaslähtöisyys, 
luotettavuus, kunnioitus ja tasavertai-
suus. Asiakas nähdään oman elämänsä 
asiantuntijana, jolla itsellään on tarvittavat 
muutoksen välineet. Peluurin palveluissa 
vahvistetaan asiakkaan omia voimava-
roja. Työntekijä kohtaa asiakkaan arvos-
taen ja hänen autonomiaansa kunnioit-
taen. Ongelmia ratkotaan yhteistyössä, 
tasavertaisina kumppaneina. Kaikessa 
toiminnassa huomioidaan peliongelmaan 
vaikuttavat erilaiset yksilölliset ja sosiaa-
liset tekijät. Luotettavuus läpäisee koko 
toiminnan asiakkaan kohtaamisesta tieto-
suojaan, tiedon tuottamiseen ja välittämi-
seen. Asiakastyössä sovelletaan tutkittuun 
tietoon perustuvia menetelmiä. 

Peluurin palvelut ovat valtakunnalli-
sia tuki- ohjaus- ja neuvontapalveluita. 
Palveluiden kohderyhmiä ovat pelaajat, 
läheiset ja työssään peliongelmaa kohtaa-
vat työntekijät. Toiminnan painopiste on 
rahapelaamisen haitoissa, mutta Peluurin 
palvelut ovat myös digipelaajien ja heidän 
läheistensä käytössä. 

Palvelut ovat käyttäjille maksuttomia. 
Peluurin asiakastyöntekijöillä on tehtä-
vään soveltuva koulutus. Lisäksi Peluu-
rin asiakastyössä ja sen kehittämisessä 
hyödynnetään kokemusasiantuntijuutta ja 
vertaisapua. Palvelukokonaisuutta ja työn-
tekijöiden osaamista kehitetään jatkuvasti 
vastaamaan muuttuvaan tarpeeseen ja 
kysyntään. 

Peluuri tuottaa ja välittää tietoa peli-
haitoista. Peluuri on aktiivinen toimija, 
vaikuttaja ja yhteistyökumppani pelihait-
tojen ehkäisyssä ja vähentämisessä sekä 
palvelujärjestelmän kehittämisessä. 

Peluurin taustaorganisaatiot ovat A-kli-
nikkasäätiö ja Sininauhaliitto ja sen toi-
mintaa rahoittaa Veikkaus Oy. Veikkaus 
ei osallistu Peluurin toimintaan. Peluuri 
toimii osana Peliklinikan monitoimijako-
konaisuutta, joka kokoaa yhteen eri orga-
nisaatioiden palveluita sekä kehittämis- ja 
tutkimustoimintaa. Mukana on järjestöjä, 
kuntia ja valtio.
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Peluurin tiedonkeruu ja raportin aineistot

Jokainen Peluurin auttavan puhelimen 
puhelu ja chat-keskustelu kirjataan Peluu-
rin tietokantaan. Mitään soittajaa yksilöi-
vää henkilö- tai osoitetietoa ei tallenneta. 
Näin turvataan yhteydenottojen pysyminen 
nimettöminä sekä keskustelujen luotta-
muksellisuus. Tunnuslukutietokannan 
lisäksi tilastoja seurataan puhelinlokin 
avulla, näin saadaan määrällistä tietoa 
esimerkiksi vastatuista puheluista ja vas-
tausprosentista aukioloaikoina. Puhelin-
lokista saadaan ainoastaan tilastotietoa, 
eikä se tallenna soittaneiden tunnistetie-
toja. Kiireisimpään aikaan maanantaista 
keskiviikkoon klo 12–15 käytössä on kaksi 
linjaa. Vastausprosentti aukioloaikoina oli 
59 %. 

Vaikka Peluurin auttavassa puheli-
messa ja chatissä kohdataan ongelma-
pelaajia enemmän kuin missään muualla 
pelihaittapalveluissa, Peluurin asiakkaat 
eivät edusta koko ongelmallisesti pelaa-
vien joukkoa. Tilastoissa näkyvät vain ne 
pelaajat, jotka hakevat apua ongelmiinsa. 
Usein apua haetaan, kun tilanne on jo krii-
siytynyt ja vakava. Tämä vaikuttaa osaltaan 
siihen kuvaan, mikä Peluurin aineistoista 
syntyy. Soittajat valikoituvat eri perustein. 
Osa peliongelmaisista ei joko halua hakea 
apua tai ei yksinkertaisesti tiedä palve-
lusta. 

Valikoitumisen vuoksi Peluurin tilas-
toista ei voi suoraan vetää johtopäätöksiä 
esimerkiksi peliongelman yleisyydestä tai 
siinä tapahtuvista muutoksista. Kuiten-

kin Peluurin aineistoista saadaan sellaista 
ensikäden tietoa, joka kannattaa ottaa 
vakavasti ja välittää eteenpäin eri tahojen 
hyödynnettäväksi. Peluurin rahapelikentän 
muutoksista tekemät huomiot ovat taval-
lisesti osoittautuneet myöhemmin tiedon 
lisääntyessä oikeansuuntaisiksi. 

Tämän raportin tilastot pohjautuvat 
auttavan puhelimen ja chatin osalta asia-
kaskontakteista tehtyihin raportteihin, 
jotka on viety sähköiseen tietokantaan. 
Asiakaskontaktien luonteesta johtuen 
kaikkia raporttilomakkeen kohtia koske-
via tietoja ei saada jokaisesta asiakas-
kohtaamisesta. Raporttiin kirjataan kaikki 
se tieto, joka luontevasti ja luotettavasti 
kontaktin aikana saadaan. Tämä asettaa 
aineistolle rajoituksia, jotka tulee huomi-
oida kaikessa aineiston tulkinnassa. Luki-
jan on syytä huomioida jokaisen kohdan 
osalta vastaajamäärät. Peluurin toiminnan 
ensisijaisena tavoitteena on asiakkaiden 
tukeminen ja auttaminen. Toimintaa ohjaa 
asiakaslähtöisyyden periaate. Näihin näh-
den tiedonkeruu tulee aina toissijaisena.

Auttavan puhelimen ja chatin tilasto-
jen ohella yksityiskohtaista tietoa asiakas-
kunnasta saadaan Peli poikki -ohjelmasta, 
jonka tilastoja esitellään osana raporttia. 
Peli poikki -aineisto on laaja kokonaisuus, 
jonka täysi hyödyntäminen ei ole vuosi-
raportin puitteissa mahdollista. 

Verkkosivuston tiedot perustuvat 
pääasiassa Google Analyticsiin.
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Peluurin palvelut 2020

Auttava puhelin ja chat

Peluurin auttava puhelin ja chat tar-
joavat lyhytkestoista tukea, ohjausta ja 
neuvontaa peliongelmaan. Puheluissa 
tarjotaan pelaajille ja heidän läheisilleen 
mahdollisuus keskustella tilanteestaan ja 
saada tukea pelaamiseen liittyviin hait-
toihin. Auttava puhelin palvelee myös 
työssään pelaamisen haittoja kohtaavia 
ammattilaisia. Asiakastyössä sovelletaan 
ohjaus- ja neuvontatyön asiakaslähtöistä 
viitekehystä ja siinä hyödynnetään tutkit-
tuun tietoon pohjautuvia kognitiivisbeha-
vioraalisen ajattelun ja motivoivan haas-
tattelun menetelmiä. 

Keskeistä on asiakkaan kuunteleminen 
empaattisesti, tuomitsematta sekä moti-
voivan kohtaamisen ja asiakaslähtöisyy-
den periaatteita noudattaen. Puheluissa 
ja chateissa pyritään tilanteen kokonais-
valtaiseen arvioimiseen yhdessä asiakkaan 

kanssa, muutosmotivaation herättämiseen 
ja vahvistamiseen sekä tarjoamaan asiak-
kaalle välineitä muutoksen työstämiseen. 
Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia. 
Peluurin työntekijöillä on vaitiolovelvolli-
suus kaikista yhteydenotoissa käsitellyistä 
asioista. 

Auttava puhelin päivystää suomeksi 
joka arkipäivä klo 12–18. Aikaisempi ruot-
sinkielinen päivystyspäivä on korvattu 
tilapäisesti soittopyyntöpalvelulla. Chat 
palvelee maanantaisin, keskiviikkoisin ja 
perjantaisin kello 12–15. 

Auttava puhelin ja chat muodostavat 
paljolti samaan tarpeeseen vastaavan 
kokonaisuuden. Auttava puhelin ja chat 
ovat yleensä ensikontakti ulkopuoliseen 
tahoon, kun pelaaja tai läheinen lähtee 
etsimään muutosta tilanteeseen. 
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Yhteydenotot eri kanavissa (puhelin + chat)

auttavan puhelimen ja chattien volyymi 
on kasvanut tasaisesti vuodesta toiseen. 
Vuodesta 2017 vuoteen 2018 etenkin raha-
pelaajien ja läheisten yhteydenotot lisään-
tyivät voimakkaasti. Vuoden 2019 osalta 
kasvu näyttäisi tasaantuneen ja vuonna 
2020 oli ensimmäistä kertaa laskua. 
Yhteydenottojen vähentymiseen vaikut-
tivat oletettavasti koronatilanteen takia 
vähentyneet mahdollisuudet rahapelaa-
miseen. Veikkaus Oy:n pelisalit ja haja-
sijoitetut automaatit olivat suljettuina 
merkittävän osan vuodesta ja etenkin 
alkuvuonna mahdollisuudet urheiluve-

donlyöntiin vähenivät monien kohteiden 
sulkeuduttua.

Tämä näkyi paitsi puheluiden kokonais-
määrän vähentymisenä myös kuukausita-
son vaihteluna. Kun hajasijoitetut auto-
maatit ja pelisalit suljettiin maaliskuun 
puolivälissä, puheluiden määrä väheni 
yhtäjaksoisesti heinäkuuhun saakka. 
Veikkaus Oy:n pelisalit aukesivat 26.6. ja 
hajasijoitetut automaatit 15.7. Heinäkuun 
puolivälissä alkoi puheluiden määrässä 
nousu, joka päättyi marraskuun jälkeen, 
eli samaan aikaan kuin automaatit ja peli-
salit taas osassa maata suljettiin.

Kuvio 1. Auttavan puhelimen vastatut puhelut kuukausitasolla.
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AUTTAVAN PUHELIMEN TOTEUTUNEET PUHELUT 2015-2020  
JA MUUTOS (%) 2019-2020

AUTTAVA PUHELIN  
2015 – 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Muutos (%)

2019-2020

Peliongelmapuhelut *,  
yhteensä 1263 1316 1496 1868 1900 1574 -17 %

Rahapelaaja 869 951 1070 1350 1366 1074 -21 %

Digipelaaja 7 6 11 +83 %

Läheinen 353 336 379 469 498 445 -11 %

Välillinen asiakas 41 29 47 42 30 44 +47 %

Muut puhelut,  
yhteensä 1034 667 640 583 597 599 +0,3 %

Häirintäpuhelu 344 185 119 127 88 21 -76 %

Muu ei Peluurille kuuluva puhelu 690 482 521 456 509 578 +14 %

Kaikki puhelut,  
yhteensä 2297 1983 2136 2454 2497 2173 -13 %

Taulukko 1. Auttavan puhelimen toteutuneet puhelut 2015-2020 ja muutos (%) 2019–2020. Taulukko 
sisältää sekä vastaanotetut että soitetut puhelut. Soitettuja puheluita oli 103 kappaletta vuonna 
2020 (2019: 131 kpl), ja näistä kaikki kohdistuivat rahapelaajille. Välilliset asiakkaat ovat peliongelmia 
kohdanneita työntekijöitä, toimittajia tai muita pelihaitoista kiinnostuneita asiakkaita.

TOTEUTUNEET CHATIT YHTEYDENOTTAJARYHMITTÄIN 2016-2020

CHAT 2016-20 2016 2017 2018 2019 2020 Muutos (%) 
2018-2019 

Rahapelaaja 163 217 261 299 311 +4 %

Digipelaaja 8 2 2 2 2 -

Läheinen 60 69 69 92 77 +16 %

Ammattilainen 7 8 7 7 8 +14 %

Toimittaja, opiskelija, palautteen antaja 17 9 3 4 10 +150 %

Yhteensä, oikeat 260 315 342 404 408 +1 %

Muut (häirintä / ei kohderyhmäämme) 50 51 43 65 25 -62 %

Yhteensä, kaikki 310 366 385 469 433 +8 %

Taulukko 2. Toteutuneet chatit yhteydenottajaryhmittäin 2016–2020
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Rahapelaajien yhteydenotot

Vuonna 2020 Peluurin auttavassa puhe-
limessa ja chatissa käytiin yhteensä 1385 
tukikeskustelua oman rahapelaamisensa 
ongelmaksi kokevien asiakkaiden kanssa 
(1665 vuonna 2019). Pelaajien yhteyden-
otoista uusintayhteydenottoja oli 235 
kappaletta (n. 12 %). Näistä soittajista 67 
prosenttia oli ottanut yhteyttä viimeisen 
vuoden sisällä ja 39 prosenttia oli toistu-
vasti yhteyttä ottavia.

Rahapelaajista 30 prosenttia yhteyttä 
ottaneista haki Peluurin kautta ensim-
mäistä kertaa apua ongelmaansa. Vuonna 
2019 vastaava osuus oli 51 prosenttia.

Päivystyksen ohella auttavan puhelimen 
tilastoihin sisältyvät Peluurista tehdyt soi-
tot. Veikkauksen pelipisteisiin tai netti-
kasinoille pelikiellon ottaville pelaajille 
tarjotaan mahdollisuutta Peluurin puo-
lelta tehtävälle puhelulle. Vuonna 2020 
tätä kautta tavoitettiin 487 henkilöä, joista 
103 kanssa käytiin keskustelu peliongel-
maan tai pelaamisen hallintaan liittyen. 
384 henkilöä ei ollut tiennyt pyytäneensä 
puhelua Peluurista, ei halunnut puhua 
asiasta, kielsi ottaneensa pelikiellon tai 
heidän kanssaan ei ollut yhteistä kieltä.

Kuvio 2. Yhteydenottojen kanavat rahapelaajilla vuosina 2017–2020
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Ikä, sukupuoli ja pääasiallinen toimi rahapelaajilla 

Rahapelaajista 63 prosenttia oli mie-
hiä ja 24 prosenttia oli naisia. Sukupuoli 
ei käynyt ilmi tai sitä ei määritelty mie-
heksi tai naiseksi 13 prosentissa yhtey-
denotoista.

Yhteydenottajan ikä selvisi 534 raha-
pelaajan kohdalla. Suurin rahapelaajien 
ikäryhmä oli 25–34-vuotiaat. 53 prosenttia 
yhteydenottajista oli alle 34-vuotiaita. Alle 
18-vuotiaiden ja yli 74-vuotiaiden osuus on 
pysynyt pienenä. 

Kokoaikaisesti työssäkäyvien rahape-

laajien osuus vuonna 2020 oli 49 pro-
senttia (46 %vuonna 2019). Osa-aikai-
sesti työskenteleviä oli 2 prosenttia (3 % 
vuonna 2019). Työelämän ulkopuolella oli 
yhteydenottohetkellä 46 prosenttia (46 % 
vuonna 2019) yhteydenottajista (vuorotte-
luvapaa/vanhempainvapaa/sairausloma 
3 %, työtön 7 %, opiskelija 10 % tai elä-
keläinen 25 %). Yrittäjiä oli yhteydenot-
taneista rahapelaajista 1 prosentti (3 % 
vuonna 2019). Muita oli yhteydenottajista 
2 prosenttia. 

Kuvio 3. Yhteydenottajat (puhelin + chat, vain rahapelaajat) ikäluokittain vuosina 2017-2020 
(2020 N= 534, 2019 N=768 ja 2018 N=760)
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Yhteydenottojen taustalla olevat pelit rahapelaajilla

Peluurissa kirjataan ensisijainen ongel-
mia aiheuttava peli, mikäli se erikseen 
mainitaan. Vuonna 2020 se selvisi 622 
rahapelaajan yhteydenotossa. 

Varsin ymmärrettävästi lukuihin vai-
kutti merkittävästi koronasta johtuvat 
rahapelaamiseen kohdistuvat rajoitus-
toimet etenkin raha-automaattipelaami-
sen osalta. Pelipisteillä raha-automaatteja 
pelaavien osuus ja määrä laski selkeästi 

edellisistä vuosista. Automaattien ja peli-
salien sulkeminen vaikutti positiivisella 
tavalla monien pelaajien tilanteeseen ja 
tämä näkyi avunhakemisen tarpeessa. 
Positiivista on, että nettipelaaminen ei 
merkittävällä tavalla noussut fyysisten 
pelimahdollisuuksien kavennuttua. Pelikli-
nikan erillisessä koronavuoden raportissa 
kuvataan tarkemmin koronan aiheuttamia 
muutoksia pelaajien tilanteissa.

ENSISIJAINEN ONGELMIA AIHEUTTAVA PELI 2019 
N

2019 
(%)

2020 
N

2020 
(%)

Raha-automaatit netissä (ns. slottipelit) 389 43 % 288 45 %
Raha-automaatit pelipisteissä (esim. hedelmäpelit) 363 40 % 157 24 %
Kasinopöytäpelit netissä 68 7 % 89 14 %
Vedonlyönti tai veikkaus netissä 39 4 % 46 7 %
Arvat pelipisteissä (esim. raaputusarvat) 13 1 % 10 2 %
Vedonlyönti tai veikkaus pelipisteissä 10 1 % 10 2 %
Pokeri netissä 10 1 % 13 2 %
Kasinopöytäpelit pelipisteissä 7 1 % 5 1 %
Arvat netissä 3 0 % 1 0%
Hitaat numeroarvontapelit (esim. lottopelit, keno) 3 0 % 15 2 %
Nopeat numeroarvontapelit (esim. eBingo, Pore, Syke) 3 0 % 1 0 %
Pokeri livenä 2 0 % 2 0 %
Hevospelit 1 0 % 5 1 %
muu peli (esim. tv-visailut, kryptovaluutat, osakkeet yms. 
kaukaisempi “rahapelaaminen”) 1 0 % 2 0 %

Yksityiset vedot/pelit 0 0 % 0 0 %
Yhteensä 912 622

Taulukko 3. Ensisijainen ongelmia aiheuttava peli 2019 ja 2020 rahapelaajien kaikissa yhteyden-
otoissa (sisältää puhelut + chatit), joissa pääasiallinen pelaamisen muoto on saatu määriteltyä. 
Jaoteltu pelityypeittäin ja kanavittain.
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Vuoden 2019 osalta tiedonkeruuta tar-
kennettiin pelimuotojen osalta siten, että 
pelimuodot eriteltiin jo tiedonkeruuvai-
heessa kanavan mukaan. Tämä hanka-
loittaa edellisvuosiin vertaamista, mutta 
toisaalta tekee eri pelimuotojen kanavan 
huomioivasta vertailusta luotettavampaa. 
Vuoden 2017 ja 2018 tiedot löytyvät erilli-
sestä taulukosta.

Vuonna 2018 pelipistepelaamisen osuus 
raha-automaattipelaamisesta (kun se oli 
ensisijainen ongelmia aiheuttava peli) oli 
50 prosenttia, nettipelaamisen osuus 39 
prosenttia, molempien kanavien kautta 
pelasi 8 prosenttia. Lopuilla 3 prosentilla 
kanava ei selvinnyt. Vuonna 2016 pelipis-
tepelaamisen osuus oli vielä 70 prosenttia. 
(Peluurin vuosiraportit 2016–2018)

ENSISIJAINEN ONGELMIA AIHEUTTAVA PELI 2017 
(N)

2017 
(%)

2018 
(N)

2018 
(%)

Raha-automaatit 359 72 % 677 78 %
Hitaat numeroarvontapelit  
(esim. Lotto, Eurojackpot, Keno ym) 9 2 % 3 0 %

Nopeat numeroarvontapelit  
(esim eBingo, Pore, Syke) 

6 1 % 5 1 %

Kasinopöytäpelit (esim. blackjack, ruletti) 38 8 % 77 9%
Vedonlyönti tai veikkaus  
(esim. pitkäveto, liveveto, vakio) 59 12 % 59 7 %

Arvat (esim. nettiarvat ja raaputusarvat) 3 0 % 6 1 %
Pokeri 14 3 % 14 2 %
Hevospelit 4 1 % 3 0 %
Yksityiset vedot & muut  
(tv-visat, virtuaalivaluutat yms.) 6 1 % 1 0 %

Muu - - 22 2 %
Yhteensä 498 100 % 867 100%

Taulukko 4. Ensisijainen ongelmia aiheuttava peli rahapelaajien kaikissa yhteydenotoissa  
(sisältää puhelut + chatit), joissa pääasiallinen pelaamisen muoto on saatu määriteltyä.

Naisten ja miesten suosimissa rahape-
leissä on joitakin eroavuuksia. Raha-au-
tomaattipelit (joko pelipisteillä tai netissä) 
ovat kummallakin selkeästi yleisin ensi-
sijainen ongelmien aiheuttaja. Naisista 
84 prosenttia (vuonna 2019 88 %) ilmoitti 
ensisijaiseksi ongelmakseen raha-au-
tomaattipelaamisen (raha-automaatit 
netissä 55 % ja pelipisteillä 29 %). Huo-
mattavasti pienemmässä määrin ensisijai-
seksi ongelmaksi mainittiin kasinopöytä-

pelit netissä (7 %) sekä raaputusarvat (5 
%). Miehistä 65 prosenttia (vuonna 2019 
80 %) ilmoitti ensisijaiseksi ongelmakseen 
raha-automaattipelaamisen (pelipisteillä 
24 % ja netissä 41 %). Muita ensisijaisia 
ongelmia aiheuttavia pelejä olivat kasino-
pöytäpelit netissä (15 %) ja vedonlyönti 
netissä (10 %). Miehillä raha-automaatti-
pelaamisen osuudessa oli vuonna 2020 
naisia huomattavasti selkeämpää laskua.
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Pelaamisen kanava

Internet on jo pitkään kasvattanut osuut-
taan pelaamisen kanavana. Vuonna 2020 
yhteensä 1214 pelaajien yhteydenotossa 
saatiin selville rahapelaamisen kanava, 
eli oliko kyseessä netti- vai pelipistepe-
laaminen. Nettipelaamisen yleistyminen 
näkyy selvästi Peluuriin yhteyttä ottanei-
den pelaajien parissa. Vuodesta 2017 vuo-
teen 2018 nettipelaamisen osuus nousi 44 
prosentista 62 prosenttiin. Vuonna 2019 
osuus pysyi vuoden 2018 tasolla. 

Merkittävä nettipelaamisen osuuden 
kasvu 75 prosenttiin vuonna 2020 joh-
tui todennäköisesti koronasta johtuvasta 
pelipistepelaamisen mahdollisuuksien 

vähentymisestä, mikä laski pelipistepe-
laajien yhteydenottojen määrää. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita, että nettipelaaminen 
olisi itsessään lisääntynyt.

Pelipistepelaamisen osuus vuonna 2020 
oli 18 prosenttia. Tasaisesti molempia 
pelasi 7 prosenttia pelaajista. Kun kyse 
oli pelipistepelaamisesta valtaosa (82 %) 
koski rahapeliautomaatteja ja suurin osa 
pelaamisesta (75 %) tapahtui kaupoissa, 
kioskeilla, huoltoasemilla tai kahviloissa 
ja 19 prosenttia pelisaleissa. Lisäksi pelat-
tiin ravintoloissa, baareissa tai yökerhoissa 
(3 %) ja Helsingin kasinolla (2 %) ja ravi-
radalla (1 %).

2017 2018 2019 2020

Netti 44 % 62 % 62 % 
(N=840) 

75 % 
(N=910)

Pelipistepelaaminen (ei netti) 42 % 31 % 30 % 
(N=405)

18 % 
(N=221)

Ei pääasiallista pelikanavaa (tasaisesti molempia) 12 % 7 % 8 % 
(N=107)

7 % 
(N=83)

Taulukko 5. Pelaamisen kanava pelaajilla vuosina 2017–2020. 

Nettipelaamista suosivien pelaajien yhtey-
denotoista 198:ssä selvisi pelioperaattori. 
Suurin ryhmä (58 %) pelaajista pelasi 
ainoastaan monopolin ulkopuolisten peli-
yhtiöiden sivustoilla (ml. Paf 2 %). Pelkäs-
tään Veikkauksen pelejä pelasi 30 prosent-
tia. Tasaisesti molempia pelasi 12 prosenttia 
vastaajista. Pienen otosmäärän vuoksi 
lukujen perusteella ei voi tehdä kovin vah-
voja johtopäätöksiä.
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Pelaamisen rahoittaminen ja talous

Rahapelaamista rahoitetaan monilla kei-
noilla. Vuonna 2020 pelaamisen rahoit-
tamisen keino selvisi 1328 rahapelaajan 
kohdalla.

Työtuloilla rahoitettiin pelaamista 56 
prosentissa tapauksista. Pelaamista rahoi-
tettiin lainarahalla tai vipeillä puolessa 
tapauksista, joissa pelaamisen rahoitta-
minen selvisi (Vuonna 2019 60 %, vuonna 
2018 37 %). 

Kun pelaajien yhteydentoissa on käynyt 
ilmi velkasumma, on se ollut yleisimmin 
20 000–50 000 euron välillä. Vuonna 2020 
65 prosentille niistä pelaajayhteydenotta-
jista, joille velkasumma saatiin kirjattua, 
kirjattiin yli 10 000 € velat (vuonna 2019 
65 %). Noin 3 prosentilla pelaajista velkaa 
oli yli 100 000 euroa.

Vuonna 2020 pelaajien yhteydenotoissa 
rikoksia tai petoksia kirjattiin pelaamisen 
rahoituskeinoksi aikaisempaa harvem-
min, yhteensä 10 kertaa (vuonna 2019 31, 
vuonna 2018 19 ja 2017 17). 

Kaikissa yhteydenotoissa (pelaaja, 
läheinen, ammattilainen) ilmeni rikoksia 
ja petoksia rahoituskeinona useammin, 
yhteensä 45 kertaa (vertaa s. 21). Voi olla, 
että rikokset jäävät pelaajien yhteyden-

otoissa helpommin kertomatta. Kaikissa 
yhteydenotoissa ilmenneitä rikoksia ja 
petoksia oli edellistä vuotta selkeästi 
vähemmän.

Nettipelaajista (N=400) suurempi osuus 
rahoittaa pelaamistaan työtuloilla (62 %) 
kuin pelipistepelaajista (N= 47, 31 %). Net-
tipelaajista jopa 56 prosenttia on rahoitta-
nut pelaamistaan lainarahoilla ja vipeillä, 
pelipistepelaajista huomattavasti pie-
nempi määrä, 25 prosenttia. 

Pelipistepelaamista rahoitetaan sen 
sijaan nettipelaamista useammin eläk-
keellä (48 % pelipistepelaajista/16 % net-
tipelaajista) sekä sosiaalietuuksilla (18 % 
pelipistepelaajista/ 13 % nettipelaajista). 

Suuret pelivelat kertyvät erityisesti net-
tipelaajille. Niistä rahapelaajista, joille on 
merkitty yli 10 000 euron pelivelat (N=157), 
on ensisijaisia nettipelaajia 85 prosenttia, 
7 prosenttia pääasiassa pelipisteillä pelaa-
via sekä 5 prosenttia molemmissa kana-
vissa tasaisesti pelaavia. 3 prosentissa 
pelaamisen kanava ei selvinnyt yhteyden-
oton aikana. Niistä rahapelaajista, joilla 
velkaa oli yli 10 000 euroa, miehiä oli 71 
prosenttia ja 76 prosenttia oli alle 45-vuo-
tiaita.

Yhteydenottojen luonne auttavassa puhelimessa

peliongelmien vakavuudesta kertoviksi 
indikaattoreiksi on määritelty pelaamisen 
rahoittaminen laittomin keinoin, itsetu-
hoisuus, asunnon menetys tai sen uhka, 
pelaamisesta johtunut ero, pelaamisen 
rahoittaminen lainalla sekä suuret laina-
määrät (yli 10 000 €) sekä vuodesta 2017 
alkaen luottotietojen menetys. 

Päivystäjä kirjaa tiedon niissä tapauk-
sissa, joissa se puhelussa selviää, kaikkien 
yhteydenottajien osalta nämä asiat eivät 

välttämättä tule ilmi. Määrien perusteella 
ei siis suoraan voida tehdä johtopäätöksiä.

Huolestuttavana voidaan pitää asun-
non menetystä tai sen uhkaa koskevien 
keskusteluiden lisääntymistä. Myönteistä 
kehitystä on, että pelaamista on rahoitettu 
rikoksilla aiempaa harvemmin. Pikavippien 
ja lainarahan käyttö pelaamisen rahoit-
tamiseksi näyttäisi vakiintuneen merkit-
täväksi osaksi rahapelaamisen ongelmia.
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Kuvio 4. Peliongelman vakavuudesta kertovat indikaattorit mainintoina kaikissa peliongelmaa 
koskevissa (pelaajat, läheiset, ammattilaiset) yhteydenotoissa (puhelut ja chat) 2018–2020.

Asunnon  
menetys 
tai uhka

Ero puo-
lisosta 
pelaami-
sen takia

Itse-
murha/ 
 ajatus tai 
yritys

Lasten  
pahoin-
vointi

Luotto-
tietojen 
menetys

Rikos 
pelaami-
sen rahoit-
tamiseksi

Pikavipit/ 
 pelaami-
nen laina-
rahalla

Yli 10 000  
euroa vel-
kaa

 2020 100 72 112 18 248 45 698 259

 2019 80 67 118 12 231 71 848 358

 2018 51 70 113 41 132 101 547 243
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Pelihaitat ja ongelmat rahapelaamisen rinnalla

Ongelmalliseen rahapelaamiseen liittyy 
hyvin usein muita ongelmia. Osa ongel-
mista on voinut toimia pelaamisen lau-
kaisevina tekijöinä, osa on selkeämmin 
pelaamisen seurauksia ja osa voi olla vai-
keasti määriteltävä osa ongelmien koko-
naisuutta. 

Vuonna 2020 pelaajista 63 prosenttia 
kertoi muista ongelmista rahapelaamisen 
rinnalla. Lopuissa 37 prosentissa yhtey-
denotoista ei ole tunnistettu tai asiak-
kaan taholta nostettu esiin muita ongel-
mia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö 
näillä ihmisillä pelaamisen liittyisi muita 
ongelmia. Päivystäjä kirjaa ylös vain ne rin-
nakkaisongelmat, jotka hän luotettavasti 
yhteydenotosta saa selville. Tilastojen 
tulkinnassa onkin huomioitava, että muut 
rinnakkaisongelmat jäävät tyypillisesti 
tunnistamatta lyhytkestoisissa yhteyden-
otoissa, jotka tähtäävät pääsääntöisesti 

tiedon, tuen ja neuvonnan saamiseen. 
Yleisimpinä ongelmina yhteydenottajilla 

olivat stressi, hermostuneisuus, ahdis-
tus tai masennus (42 %), syyllisyyden 
tai häpeän tunteet (34 %) sekä erilaiset 
talousongelmat (31 %). Useimmiten nämä 
olivat pelaamisesta johtuvia ongelmia.

Rahapeliongelma eristää pelaajia. 
Yhteydenotoissa käy kohtalaisen usein ilmi 
vakavia ihmissuhdeongelmia (54 kertaa), 
yksinäisyyttä (74 kertaa) sekä syrjäytymistä 
tai eristäytymistä (39 kertaa). Henkilökoh-
tainen mielenterveysongelma tai fyysinen 
sairaus kävi ilmi 192 yhteydenotossa, päih-
deongelma tai muu riippuvuus 60 yhtey-
denotossa. 

Arjenhallintataitojen puutteesta ja 
perustarpeiden laiminlyönnistä (ruoka, 
lääkkeet, vaatteet, asuminen) kertoi 31 
rahapelaajaa. 
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Läheiset

Läheisten yhteydenottoja oli vuonna 
2020 yhteensä 522 (puhelin + chat), eli 
noin 26 prosenttia kaikista peliongelmaa 
koskevista yhteydenotoista (vuonna 2019 
590). Lukuun sisältyy 40 yhteydenottoa 
koskien digipelaamista. Uusintayhtey-
denottoja läheisillä oli 37. Niissä tilan-
teissa, joissa läheisen sukupuoli sel-
visi, selkeästi suurempi osa oli naisia 
(77 %). Pelaajista, joita läheisten yhtey-
denotot koskivat, 86 prosenttia oli mie-
hiä. Läheisyhteydenottajat olivat selvästi 

pelaajia vanhempia. Niistä, joilla ikä selvisi 
(N=160) 64 prosenttia oli yli 45-vuotiaita. 
Suurin ikäryhmä oli 55–64-vuotiaat (27 %).

504 puhelussa selvisi läheisen suhde 
pelaajaan. Selkeästi suurimmat yhteyden-
ottajaryhmät olivat vanhemmat (37 %) ja 
puolisot/seurustelukumppanit (38 %).

Pelikanavan osalta läheisyhteydenot-
tajilla näkyy sama ilmiö kuin pelaajien 
osalta, eli nettipelaamisen osuus on kas-
vanut.

Kuvio 5. Yhteydenottajan suhde pelaajaan.

LÄHEISYHTEYDENOTTAJAN SUHDE PELAAJAAN 
N=504
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Läheisten kokemissa ongelmissa korostuivat huoli ja jatkuva ongelmien 
miettiminen (83 % vastaajista), epäluottamus läheiseen (51 %), ahdistus, 
stressi tai masennus (41 %), ihmis- ja parisuhdeongelmat (23 %) sekä omat 
taloudelliset ongelmat (10 %). 

Kuvio 6. Läheisen kokemat haitat (%). Mahdollisuus valita useita vaihtoehtoja.

Huoli tai jatkuva ongelman miettiminen

Epäluottamus läheiseen

Ahdistus, stressi, masennus

Ihmissuhde- tai parisuhdeongelmat

Omat taloudelliset vaikeudet

Henkinen väkivalta (itse tekijänä tai kohteena)

Häpeä ja/tai syyllisyys

Katkeruus tai viha

Kavalluksen uhriksi joutuminen

Oma mielenterveysongelma

Fyysinen väkivalta (itse tekijänä tai kohteena)

Omat vaikeudet arjenhallinnassa

LÄHEISTEN KOKEMAT HAITAT
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Peli poikki -ohjelma 

peli poikki on Peluurin netissä toimiva 
ohjelma rahapeliongelmiin muutosta 
haluaville pelaajille. Ohjelmassa on kah-
deksan osaa. Ohjelma perustuu kognitiivi-
seen käyttäytymisterapiaan ja motivoivaan 
haastatteluun. Jokaiseen osaan kuuluu 
asiakkaan itsenäinen työskentely tehtä-
vien parissa, keskustelu terapeutin kanssa 
puhelimitse ja mahdollisuus vertaistukeen 
ohjelman keskustelufoorumilla. Matalan 
kynnyksen, helpon toteutettavuuden ja 
hyvien tulostensa vuoksi siitä on tullut 
erittäin suosittu. Haittapuolena tälle on 
kaikkien toimintavuosien ajan ollut pit-
käksi venyneet jonot. Vuoden 2020 lopulla 
jono ohjelmaan oli noin 4–5 kuukautta.

Ohjelmassa on vuonna 2020 ollut töissä 
5 henkilöä kokoaikaisena. Lisäksi kaksi 
työntekijää Kuopion kriisikeskuksessa ovat 
työskennelleet osa-aikaisina verkkotera-
peutteina. Peli poikki -ohjelma on toiminut 
osana Peluurin pysyvää rahoitusta vuo-
desta 2017. Pysyvän rahoituksen ja ohjel-
man kehittämisen tavoitteena on tarjota 
yhä useammalle mahdollisuus saada apua 
peliongelmaan Peli poikki -ohjelmasta.

Koronaviruksen aiheuttama yhteiskun-
nallinen tilanne ei vaikuttanut Peli poikki 
-ohjelman toteuttamiseen. Työ siirtyi teh-
täväksi etänä, mutta tällä ei ollut vaiku-
tusta palvelun saatavuuteen asiakkaiden 
näkökulmasta. Poikkeuksellisesta vuo-
desta huolimatta Peli poikki -ohjelmaan 
tulevan avuntarpeen määrä ei vähentynyt, 
vaikka pelipisteillä pelaamista on rajoi-
tettu huomattavasti koronan vuoksi. Toi-
saalta samaan aikaan monien kasvokkais-
ten palveluiden saatavuus vaikeutui, mikä 
on osaltaan saattanut lisätä sähköisten 
palveluiden kysyntää.

Peli poikki -ohjelmaan haki ja koko 
seulontakyselyn täytti 617 henkilöä (kes-
keytyi 68 henkilöllä), joita toimintavuonna 
rekisteröityi yhteensä 366 henkilöä. Heistä 
ohjelman kävi kokonaisuudessaan läpi 253 
henkilöä, osalla vuonna 2020 aloittaneista 
(21) ohjelma jatkuu vielä vuonna 2021. Asi-
akkaista ohjelmaa ei rekisteröitymisestä 
huolimatta aloittanut tai sen keskeytti 92 
asiakasta. Ohjelmaan rekisteröityneistä 
70 prosenttia suoritti loppuun kaikki kah-
deksan osaa.
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PELI POIKKI -OHJELMA 2020

Rekisteröityneet vuonna 2020 366
Eivät aloittaneet ohjelmaa tai keskeyttivät 92
Ohjelma kesken 31.12.2020 (jatkuu 2021) 21
Suorittanut ohjelman 253

Taulukko 6. Peli poikki -ohjelma lukuina 2020.

PELI POIKKI OHJELMAN PROSESSI
Jonoon hakeutuneet 

 täyttäneet seulontakyselyn
Jonoon hyväksytyt 

 lähetetty viesti: ”Tervetuloa jonoon”
Terapeutille siirretyt, tarjottu paikka ohjelmasta

 rekisteröitymislinkki sähköpostiin, 2 viikkoa aikaa rekisteröityä 
 terapeutti lähettää muistutusviestejä sähköpostiin

Rekisteröityneet
 asiakas täyttää ohjelmaan yhteystiedot ja luo käyttäjätunnuksen
 terapeutti tavoittelee sopiakseen aloittamisesta

Aloittaneet
 vähintään ensimmäinen puhelu käyty

Läpi käyneet 
 Terapeuttien näkökulma: viimeinen puhelu käyty 
 Tutkijat: jälkitutkimus tehty

Seuranta 6 kk
Seuranta 12 kk 

PELI POIKKI -OHJELMAN SUORITTANEET 2007-2020

Asiakkaat 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Suorittanut  
ohjelman 8 52 76 114 123 164 144 158 152 159 204 174 225 253

Suorittanut  
ohjelman yht.

8 60 136 250 373 537 681 839 991 1150 1354 1528 1753 2006

Taulukko 7. Peli poikki -ohjelman loppuun suorittaneet vuosina 2007–2020 vuosittain  
ja kumulatiivisesti.

Vuoden 2020 osalta tilastot taustatieto-
jen ja pelikulutuksen osalta on otettu Peli 
poikki -ohjelmaan hakeneista ja seulon-
takyselyn tehneistä. Vuonna 2019 luvut 
otettiin rekisteröityneiden asiakkaiden 
osalta. Tästä syystä lukuja ei ole rapor-
tissa vertailtu keskenään.

Peli poikki -ohjelmaan hakeneista 61 
prosenttia oli miehiä ja 39 prosenttia nai-
sia. 61,5 prosenttia oli alle 35-vuotiaita.
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Kuviot 7 ja 8. Ikä ja sukupuolijakauma Peli poikki -ohjelman seulontakyselyn täyttänellä. 
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33%
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61 %
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IKÄRYHMÄ OHJELMAAN 
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(N=685)

Mies
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Kuvio 9. Ongelmia aiheuttaneet pelit Peli poikki -ohjelmaan hakeneilla seulontakyselyn 
tehneillä, mahdollisuus valita useampia vaihtoehtoja.

0 %       10 %        20 %       30 %       40 %       50 %        60 %
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Kuvio 10. Peli poikki -ohjelman vuonna 2020 seulontakyselyn täyttäneiden rahapelaamiseen 
liittyvien velkojen määrä niillä, joilla velkaa (77 prosentilla vastaajista).

Vuonna 2020 Peli poikki -ohjelman seu-
lontakyselyn täyttäneistä 77 prosentilla 
oli pelaamiseen liittyvää velkaa. Näistä 
61 prosentilla velkaa oli yli 10 000 euroa. 
Peluurin auttavan puhelimen ja chatin 
tilastoissa vastaava osuus oli 65 prosent-
tia. 

Ohjelmaan hakeneista ja seulontaky-
selyn täyttäneistä (N=685) 45 prosent-
tia ilmoitti pelaavansa pääsääntöisesti 
monopoliyhtiön sivustoilla ja 28 prosent-
tia monopolin ulkopuolisilla sivustoilla. 
20 prosenttia pelasi tasaisesti molempia. 
7 prosentilla asia ei selvinnyt. 

RAHAPELAAMISEEN LIITTYVIEN VELKOJEN MÄÄRÄ 2020 (%)
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OmaPeluuri

OmaPeluuri on peluuri.fi-sivuston osana 
toimiva kirjautumista vaativa sähköinen 
vertaistukeen ja oma-apuun perustuva 
palvelu. OmaPeluuri on tarkoitettu lii-
kaa pelaaville ja heidän läheisilleen sekä 
pelihaittoja työssään kohtaaville ammat-
tilaisille. Se tarjoaa paikan keskustella 
ryhmässä vertaisten ja ammattilaisten 
kanssa. Palvelu on kehitetty yhdessä peli-
haittatyön ammattilaisten ja kokemus-
asiantuntijoiden kanssa. 

OmaPeluurissa on avoimia, suljettuja 
ja ohjattuja keskustelualueita. Avoimet 
keskustelut näkyvät kaikille, joille kysei-
nen ryhmä on suunnattu sen mukaan, 
ovatko he pelaajia vai läheisiä. Ohjattujen 
ja suljettujen keskustelualueiden ryhmiin 
ilmoittaudutaan ja haetaan erikseen.

Peluurin verkkosivut ja OmaPeluuri 
uudistuivat marraskuussa 2020. Uudistuk-
sen myötä OmaPeluuriin tuli uusia omi-
naisuuksia ja alusta muuttui käyttäjäystä-
vällisemmäksi. Uudistuksessa huomioitiin 
etenkin mobiilikäytettävyys. OmaPeluu-
rissa on keskustelualueita pelaajille ja 
läheisille, sekä Tehostartti-ryhmä ja Lop-
pupeleissä-chat. Chat avattiin avoimeksi 

Peluurin nettisivuille helmikuussa 2021. 
Jatkossa osallistuakseen Loppupeleis-
sä-chattiin käyttäjän ei tarvitse erikseen 
rekisteröityä OmaPeluuriin.

Vuoden 2020 aikana rahapelaajille 
oli tarjolla kaksi suomenkielistä avointa 
keskustelualuetta: Pelaajien päiväkirjat 
ja Pelaajien ryhmä. Erityisesti päiväkirja 
-keskustelualue on osoittautunut suo-
situksi. Lisäksi pelaajille oli 7 ohjattua 
Tehostartti-ryhmää. Ohjatut ryhmät kuva-
taan tarkemmin Tehostartti-otsikon alla. 
Läheisille oli tarjolla yksi avoin keskuste-
lualue.

OmaPeluuriin rekisteröityi vuonna 932 
henkilöä (v. 2019 1019). Heistä 792 henki-
löä oli pelaajia, 164 henkilöä läheisiä ja 42 
henkilöä peliongelmia kohtaavia työnteki-
jöitä. Yhteensä 242 henkilöä oli valinnut 
useamman kuin yhden asiakasryhmän ja 
172 ei valinnut mitään ryhmää. 

Pelaajista miehiä oli 62 prosenttia. 
Pelaajista 384 henkilöä kertoi pelaavansa 
pääsääntöisesti netissä, 24 henkilöä pää-
sääntöisesti pelipisteillä ja 46 henkilöä 
tasaisesti molemmissa.
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Tehostartti

tehostartti muutokseen on OmaPe-
luurissa toimiva rahapelaajille tarkoitettu 
ohjattu ja suljettu verkkovertaisryhmä. 
Ryhmä kestää seitsemän viikkoa ja sitä 
ohjaavat Peluurin asiakastyöntekijä sekä 
peliongelman itse kokenut ja siitä toipunut 
Pelirajat’on vertaisohjaaja. Yhdellä viikolla 
ryhmässä vierailee mukana Pelirajat’on 
läheisvertaisohjaaja.

Tehostartti Muutokseen -vertaistuki-
ryhmä verkossa uudistui marraskuussa 
2020. Sisältöjä on päivitetty ohjaajien, 
asiantuntijoiden ja asiakaspalautteiden 
pohjalta. Uudessa ryhmässä on mahdol-
lisuus tutkia ja syventyä enemmän omaan 
peliongelmaan ja saada siihen vertaistukea 
ja uusia näkökulmia. 

RYHMISSÄ KÄSITELTÄVIÄ TEEMOJA OVAT:

Viikko 1:  Esittäytyminen, odotukset ryhmälle sekä pelihistoria ja  
 selviytymiskeinot
Viikko 2:  Pelaamisen sekä muutoksen hyvät ja huonot puolet ja  
 tavoitteen tutkiminen
Viikko 3:  Riippuvuuden syntymekanismit sekä peliajatukset ja -uskomukset
Viikko 4:  Tunteet ja tarpeet
Viikko 5:  Kriisivaiheet ja yhdessä toipuminen läheissuhteen osalta
Viikko 6:  Retkahdusten ehkäisy ja toimintasuunnitelma tulevaan
Viikko 7:  Oma-apuviikko ja loppupalaute

Jokaisella viikolla tehdään teemaan liittyviä tehtäviä. 

Vuonna 2020 pidettiin yhteensä 7 Tehos-
tartti muutokseen -ryhmää. Ryhmät ovat 
olleet suosittuja niiden alkamisesta läh-
tien (v. 2017). Suosio on lisääntynyt vuo-
sien mittaan. Vuonna 2020 ryhmiin hake-
neiden määrä kasvoi selvästi. Tähän on 
todennäköisesti vaikuttanut korona ja sen 
myötä sulkeutuneet kasvokkaiset palve-
lut. Erityisesti maaliskuussa 2020 ryhmiin 
oli tavallista enemmän hakijoita. Maalis-
kuussa 2020 ryhmään otettiin poikkeuk-
sellisesti 50 hakijaa (normaali määrä on 
20–30 henkilöä) ja sitä ohjattiin kahden 
asiakastyöntekijän ja yhden Pelirajat’on 
kokemusasiantuntijan voimin. Vuoden 

aikana kaikki ryhmät tulivat täyteen, usein 
jo reilusti ennen ilmoittautumisajan päät-
tymistä.

Ryhmissä aktiivisesti osallistuneet ovat 
antaneet Tehostarteista pääsääntöisesti 
positiivista palautetta, joskin ryhmien 
on toivottu olevan aktiivisempia. Hyvää 
palautetta on annettu tehtävistä, ohjaa-
jista ja vertaistuesta. Palautteiden mukaan 
Tehostartti muutokseen -ryhmään osallis-
tuminen on hyödyttänyt Peli poikki -ohjel-
maan myöhemmin osallistuneita ja asiak-
kaat ovat pitäneet yhdistelmää hyvänä ja 
omaa toipumista tukevana.
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Loppupeleissä-ryhmächat

Vuoden 2020 lopulla Live-chatin nimi 
muutettiin Loppupeleissä-ryhmächa-
tiksi. Loppupeleissä on reaaliaikainen 
ryhmächat pelaajille ja läheisille. Ohjattu 
chat on kestoltaan 1,5 tuntia ja sitä ohjaa 
Peluurin asiakastyöntekijä. Osassa ryh-
mächateissä mukana oli Pelirajat´on 
kokemusasiantuntija. Vuoden aikana jär-
jestettiin yhteensä 7 ryhmächattiä vaihtu-
vin teemoin. Teemoja vuonna 2020 olivat: 
keinoja pelaamisen lopettamiseksi, pelaa-

misen lopettaminen ja muut harrastukset, 
loma ilman pelejä, ”olenko itseni sisäinen 
kriitikko?”, mielen hyvinvointi, tasapainoi-
nen arki, raha ja eriarvoisuuden kokemus. 
Ryhmächattiin osallistuminen on vaatinut 
sisäänkirjautumista OmaPeluuriin. Koska 
osallistujamäärät ovat olleet vähäisiä, vuo-
den 2021 alusta osallistumisen kynnystä 
pyrittiin madaltamaan avaamalla ryhmät 
kaikille ilman sisäänkirjautumispakkoa.

Valtti ja Hertta

Peluuri tuottaa yhteistyössä A-klinik-
kasäätiön kanssa sähköisiä tukipalveluja 
pelaajille ja läheisille. Vertaistukikanavat 
Valtti ja Hertta sijaitsevat Päihdelinkki.
fi-verkkosivustolla. 

PELAAJIEN VERTAISTUKIKANAVA VALTTI 
Valtti on liikaa pelaaville tarkoitettu ver-
taistukipalsta. Valtin kirjoitukset ovat 
julkisesti luettavissa, mutta kirjoittami-
nen vaatii rekisteröitymisen – sen avulla 
varmistetaan palstan kirjoitusten asialli-
suus. Vuoden 2020 aikana Valtti tavoitti 
24 000 yksilöityä sivun katselua kuukau-
sittain. Kävijäluvut laskivat edellisvuoden 
(ka 2019, 28 000/kk) nousun jälkeen lähes 
vanhalle tasolleen (ka 2018, 23 300/kk). 
Valtissa lähetettiin toimintavuoden aikana 
2183 viestiä, eli noin 182 viestiä kuukau-
sittain. 

Valtti toimii tarpeellisena tukena niille, 
jotka haluavat matalalla kynnyksellä ver-
taistukea ja vertaiskokemuksia. 

Valtin keskustelujen avoin lukumahdol-
lisuus varmistaa helpon löydettävyyden 
hakukoneilla – suurimman hakukoneen 
kautta ohjautui noin 90 % Valtin kävijälii-
kenteestä ja palstan kirjoituksiin tehtiin 
yli 800 000 katselukertaa. 

LÄHEISTEN TUKENA VERTAISFOORUMI 
HERTTA

Pelaajien läheisille tarkoitetun vertaistu-
kipalsta Hertan viestejä voi lukea ja pals-
talle voi kirjoittaa ilman rekisteröitymistä. 
Kynnys läheistuelle pyritään pitämään 
mahdollisimman matalana. Vuoden 2020 
aikana Hertassa kokeiltiin vertaisohjaa-
jan mukaanottoa, mutta valitettavasti se 
ei tuottanut toivottua viestiaktiivisuuden 
kasvua. 

Hertta tavoitti toimintavuonna 1113 yksi-
löityä sivun katselua kuukausittain, kasvua 
edellisvuoteen oli maltillisesti. Hertassa 
viestittely ei ole kovin aktiivista, mutta 
avoimesti nähtävillä olevia viestejä luetaan 
paljon – vuoden aikana palstan kirjoituk-
siin tehtiin yli 33 000 katselukertaa. Hert-
taan tullaan pääasiassa Googlen kautta (n. 
85 %) ja monista viesteistä välittyy akuutti 
tarve tuelle ja neuvoille. 
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Peluurin viestintä, verkkosivut ja  
sosiaalinen media

Kävijöiden yleiskatsaus peluuri.fi -sivuilla

Peluurin pääasiallinen tiedotuskanava on 
verkkosivut www.peluuri.fi. Sivujen uudis-
tusprojekti käynnistyi vuonna 2019 kah-
dessa suunnittelutyöpajassa, joista toi-
nen oli suunnattu Peluurin työntekijöille ja 
toinen sivujen loppukäyttäjille (pelaajat ja 
ammattilaiset). Suunnittelutyön painotuk-

sena oli parantaa asiakkaan palvelupolkua 
sekä uudistaa sivujen toiminnallisuutta ja 
sisältöjä. Uudet sivut avautuivat marras-
kuussa 2020. Verkkosivujen kohderyhmät 
ovat pelaajat, läheiset, ammattilaiset sekä 
pelihaittatyöstä ja ongelmallisesta pelaa-
misesta tietoa hakevat.

PELUURI.FI -SIVUJEN KÄVIJÄLIIKENNE 2019–2020 

käyttäjät uudet käyttäjät istunnot/vierailut sivun katselut

2019 128 006 117 805 182 178 537 573
2020 124 583 115 491 182 551 522 401

Taulukko 8. Yleiskatsaus Peluurin verkkosivujen kävijäliikenteeseen 2019–2020.

Käyttäjät: kaikki käyttäjät, jotka ovat aloittaneet vähintään yhden istunnon vuoden aikana.
Uudet käyttäjät: osuus käyttäjistä, jotka eivät ole vierailleet sivustolla aiemmin.
Istunto/vierailu: yksittäinen verkkosivuilla vierailu, joka voi pitää sisällään useita sivukatseluja.
Istunnot: kaikkien käyttäjien tekemien vierailujen määrä sivustolla. 
Sivun katselut: kertoo katseltujen sivujen kokonaismäärän.
(Lähde: Google Analytics.)

• Verkkosivujen käyttäjiä oli vuonna 2020 yhteensä 124 583 (vrt. 128 006 
vuonna 2019). Uusia käyttäjiä, eli ensi kertaa verkkosivulla vierailleita oli 
115 491 (vrt. 117 805 vuonna 2019). Peluurin sivuilla on keskimäärin noin 
10 000 käyttäjää kuukaudessa ja noin 60 prosenttia sivuilla vierailijoista 
olivat mobiilikäyttäjiä eli kännykän kautta sivuja käyttäneitä (vuosina 2019 
ja 2020). 

• Kaikkien sivujen käyttäjien tekemien istuntojen eli vierailujen määrä 
Peluurin sivuilla oli vuonna 2020 yhteensä 182 551 (vrt. 182 178 vuonna 
2019). 

• Vuonna 2020 katseltujen sivujen kokonaismäärä oli 522 401 (vrt. 537 573 
vuonna 2019). 
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Peluuri sosiaalisessa mediassa

Somekanavista Facebook ja Twitter ovat aktiivisimmin käytettyjä. 
Peluurin viestinnän sävy sosiaalisessa mediassa on rento ja helposti 
lähestyttävä asiantuntija. 

• Peluurin Facebook-sivujen seuraajamäärä oli vuoden 2020 
joulukuussa 1040 henkilöä (969 vuonna 2019) ja Twitterissä 
seuraajia oli 719 (638 vuonna 2019).

• Vuonna 2020 Facebookin kautta peluuri.fi -sivuille tuli 2186 
vierailijaa (1936 vuonna 2019). 

• YouTuben kautta sivuille ohjautui 643 vierailijaa (1224 vuonna 
2019).

• Twitteristä Peluurin verkkosivustolle ohjautui 522 vierailijaa  
(1231 vuonna 2019).

Peluuri mediassa

Peluuri oli aktiivisesti mukana rahape-
lihaittoihin liittyvässä julkisessa keskus-
telussa. Peliautomaatit suljettiin korona-
viruksen vuoksi maaliskuussa. Peluurin 
asiantuntemukselle oli kysyntää median 
artikkeleissa ja ohjelmissa, joiden kär-
jet liittyivät automaattien sulkemisen ja 
koronan vaikutuksiin pelaamiskäyttäyty-
misessä. Vuoden aikana mediaesiintymisiä 
oli yhteensä 28 kappaletta, joista merkit-
tävä osa (12) ajoittui maalis-kesäkuulle. 
Mediaesiintymisistä tv-esiintymisiä oli 5 
(MOT/Yle, Huomenta Suomi, Yle-uutiset, 

MTV-uutiset, Svenska Yle), radiohaastat-
teluita 3 (Radio Suomi, Radio Yle Kuopio, 
Yle Radio Suomen päivä), printtilehtien ja 
verkkojulkaisujen haastatteluita & artikke-
leita oli yhteensä 20 (mm. Iltalehti, Kes-
kisuomalainen, Hufvudstadsbladet, Maa-
seudun tulevaisuus, yle.fi, mtvuutiset.fi, 
Suomen Kuvalehti, Helsingin Sanomat). 
Loppuvuoden keskeisiä teemoja mediassa 
olivat valmistelussa ollut rahapelaamista 
käsittelevä arpajaislaki, rahapeliautomaat-
tien pakollinen tunnistautuminen ja ongel-
mallinen digipelaaminen. 



peluuri.fi
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